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Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot
harmoniseringsbyrån (COOK’S)

Talan väckt den 23 juli 2010 — Consorzio del vino nobile
di Montepulciano m.fl. mot kommissionen

(Mål T-314/10)

(Mål T-318/10)

(2010/C 260/31)

(2010/C 260/32)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Parter

Sökande: Constellation Brands, Inc. (New York, Amerikas förenta
stater) (ombud: B. Brandreth, barrister)

Sökande: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Monte
pulciano, Italien), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società
Agricola Sas (Montepulciano), Villa S. Anna Società Semplice
Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Semplice (Montepul
ciano), IlConventino Società Agricola per Azioni (Montepul
ciano) (ombud: advokaterna D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini
och G. Nazzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigförklara beslutet från första överklagandenämnden vid
Byrån för harmonisering inom den inre markanden (varu
märken, mönster och modeller) av den 29 april 2010 i
ärendet R 1048/2009-1,

— återförvisa ärendet till Byrån för harmonisering inom den
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och
förordna om att återställande av försutten tid ska beviljas
för ansökan om gemenskapsvarumärke nr 942128, och

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”COOK’S”

Varumärkes- och registeravdelningens beslut: Avslag på ansökan om
återställande av försutten tid och fastställande av upphävandet
av registreringen som gemenskapsvarumärke nr 942128

Överklagandenämndens beslut: Avslag på ansökan

Grunder: Åsidosättande av artikel 81 i rådets förordning nr
207/2009 eftersom överklagandenämnden felaktigt tillämpade
artikeln och felaktigt bedömde omständigheterna när den fann
att sökandens företrädare hade underlåtit att iaktta all omsorg
som hade betingats av omständigheterna.

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

— förklara att den ändring som gjorts av bilaga XV till kom
missionens förordning (EG) nr 607/2009 är ogiltig och inte
kan tillämpas, alternativt ogiltigförklara den, i den mån det
tekniska fel som behöver rättas till endast anses vara place
ringen av beteckningen för druvsorten Montepulciano under
del B i nämnda bilaga, med tillämpning av undantags
bestämmelsen i artikel 62.3 och 62.4 i förordning 607/09
på den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vino Nobile di
Montepulciano” utan hänsyn tagen till dess faktiska särart,
eller

— i andra hand, förklara att den ändring som gjorts av nämnda
bilaga XV är ogiltig och inte kan tillämpas, alternativt ogil
tigförklara den, i den mån — i syfte att flytta över beteck
ningen för druvsorten Montepulciano till del A i bilagan
enligt artikel 62.3 i förordning (EG) nr 607/2009, som
rör namnen på de druvsorter som består av eller innehåller
en skyddad ursprungsbeteckning — den skyddade ur
sprungsbeteckningen anses bestå endast av ordet Montepul
ciano, medan det traditionella uttrycket ”Vino Nobile di”
utelämnats, trots att den utgör av en integrerad del av den
erkända beteckningen, och

— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångs
kostnaderna.

